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بررسي اثرات تغییر اقلیم بر نوسانات تراز آب دریاچه ارومیه
مجید دالور ،1ام السلمه بابایي* ، 2ابراهیم فتاحي
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-1استادیار گروه مهندسی منابع آب دانشگاه تربیت مدرس
-2استادیار  ،گروه جغرافیا  ،دانشگاه پیام نور
-3دانشیار پژوهشکده هواشناسی
تاریخ وصول22/2/11:

تاریخ پذیرش23/5/5 :

چکيده
دریاچه ارومیه بهعنوان یکی از بزرگترین دریاچه های کشور در شمال غرب ایران واقع شده است .با توجه به تغییرات بارش و دما و
رخداد خشکسالیها و ترسالیهای شدید در این حوضه و ویژگی های مرفولوژیک آن (شیب کم سواحل) سطح تراز آن دچار نوسانات و
تغییرات زیادی میشود .بطوریکه در سالهای اخیر توسعه طرحهای منابع آبی و بهویژه احداث سدهای مخزنی بر روی رودخانههای منتهی به
دریاچه ،تأثیر زیادی بر و رودی آب و درنهایت تراز آب آن داشته است .در این مطالعه با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی ،شبیهسازی
نوسانات دریاچه مورد بررسی قرارگرفته است .نقش تغییر اقلیم بر تراز آینده دریاچه تحت سناریوهای  A2و  B2با استفاده از ریزمقیاس نمایی
خروجی مدلهای اقلیمی به کمک الگوی ریزمقیاس نمائی  LARS-WGتحلیل شده است .نتایج تحقیق حاضر نشان میدهد که تراز دریاچه
طی سالهای آینده روند کاهشی را طی خواهد کرد.

واژگان کليدی :دریاچه ارومیه ،شبیهسازی ،شبکه عصبی مصنوعی ،تغییر اقلیم ،ریزمقیاس نمایی

*.Email: f_babaee@pnu.ac.ir
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در ارزیابی اثرات منطقهای تغییر اقلیم پیش از هرر چیرز

مقدمه
از جمله منابع آبی در معرض خطرر در ششرور دریاچره
ارومیه است .اهمیت دریاچه ارومیه و فرآیند رو بره خشر
شدن آن در سالهای اخیر ،بررسی علل و راهشارهای حفر
آن را بیش از پیش حائز اهمیت ساخته است .در مورد علرل
این پدیده دالیل متفاوت و بعضاً غیر مستدل ارائهشده است.
اثبات و یا رد هر ی

از آنها ،نیاز به پرژوهشهرای زیرادی

دارد .اما دو دلیل اصلی برای آن ،بیشتر از بقیه قابرلبررسری
است .یکی تغییر در اقلیم و نوسانات آب و هوایی و دیگری
مدیریت نادرست استحصال آب در حوضههرای آبریرز ایرن
دریاچه است .بررسری فررض اول ،مسرتلزم تحلیرل ارتبرا
سریهای زمانی طروالنیمردت عوامرل اقلیمری و ترراز آب
دریاچه دارد و فرض دوم ،بررسی روند جریانهرای ورودی
به دریاچه را طلب میشند.
بررسیهای اولیه  IPCCبر رویدادههای مشاهداتی دما،
بارندگی ،پوشش برف و سطح آب دریاها نشان از تغییررات
در این متغیرها دارد .اما تأثیر ایرن تغییررات تنهرا برر ارقرام
متوسط نبوده ،رخردادهای فررین اقلیمری ماننرد طوفرانهرا،
سیالبها و خش سالیها را نیز تحت شعاع قرار مریدهرد.
(.)IPCC, 1996a
این تغییرات میتواند ناشی از دو عامل تغییرات درونری
و عوامل خارجی باشد .تغییررات درونری در سیسرتم اقلریم
ناشی از تغییرات ذاتی موجرود در سریکل پدیرده بروده شره
بهصورت تغییرات دههای یا چند دهرهای ظراهر مریشروند.
عوامل خارجی نیز شامل دو عامل ،عوامل طبیعی مؤثر ،مانند
میزان فعالیت خورشید و یا فعالیتهای آتشفشانی و عوامرل
انسانی شامل افزایش گازهای گلخانهای و مواد معلق ناشری
از فعالیتهای انسانی است .امرا بررسریهرای  IPCCنشران
میدهد شه نقش عوامل انسانی (انتشار گازهای گلخانهای) و
بخصوص گاز دی اشسید شربن در گرمتر شردن اقلریم شرره
زمین نسبت به عوامل دیگر بسریار بیشرتر اسرت .از ایرنرو
به منظور تولید دادههای اقلیمی در دورههرای آتری تنهرا اثرر
گازهای گلخانهای لحاظ میگردد (.)IPCC, 1996

نیاز به سری زمرانی متغیرهرای اقلیمری (سرناریوی اقلیمری)
دورههای آتی میباشد .در ساخت این دادهها دو رویکرد)1 :
استفاده از روشهای آماری شره در آن برا بررسری رونرد در
گذشته و تعمیم آن در آینده دادهها تولید میگردد .تحقیق یو
و همکاران ( )2112از این نمونره اسرت شره بررای بررسری
اثرات تغییر اقلیم بر منابع آب حوضهای در تایلند بره انارام
رسیده است و  )2استفاده از خروجی مدلهای جفرت شرده
اتمسفر– اقیانوس گردش عمومی جو ) (AOGCMمیباشد
شه از اعتبار بیشتری برخوردار است.
منردوز و همکرراران ( )2112در تالشری علررل تغییرررات
دریاچره  Cuitzeoدر مکزیر

را بررسری نمودنرد،آنهررا از

مدل های آماری بررای ارتبرا دادن نوسرانات ترراز آب بره
بارندگی و دما استفاده نمودنرد .ترراز آب دریاچره بره ایرن
منظور بهصورت سری زمانی مورداستفاده قرار گرفت.
بررسی امکان استفاده از دادههای سناشازدور برای تخمین
فراوانی و مردت سریالبهرای دریاچره بسرته Rosamond

(اسپانیا) موضوع تحقیقاتی فرنچ و همکراران ( )2112بروده
شه در آن ارتبا سطح دریاچه مزبور برا بارنردگیهرایی شره
منار به ایااد رواناب میشوند ،به دست آمد  .برای این شار
آستانه موردنظر برای بارندگیها از رویکرد شماره منحنی برا
تعیین نوع خاک حوضه  ،پوشش گیاهی و شراربری اراضری
بهدست آمده است .سپس ارتبا داده های بارندگی براالتر از
آستانه  ،با سطح دریاچه بررسی شرده اسرت .نترای مطالعره
آنها نشان داده است شه تغییر تراز آب دریاچه برا بارنردگی
متوسط در هر بازه زمانی ارتبا دارد و پیشنهادشرده اسرت،
با مدنظر قرار دادن اثر تبخیر و باد ،این روش برای پیشبینی
سیالبهای دریاچه در آینده بکار رود.
برای ارائه مدلی رگرسیون برای پایش تراز آب دریاچره
( Balkhashقزاقستان)،پروپاستین( )2112از پرایش پوشرش
گیاهی(شاخص  )NDVIدر دلترای رودخانره  Iliمنتهری بره
دریاچه مزبور همراه با دادههای بارندگی و روانراب اسرتفاده
شرد .نتای تحقیق نشان میدهد شه مدلی بر اسراس ،NDVI
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با دقت باال( )%62قادر به پیشبینی تراز آب دریاچره مزبرور

فرایندهای فیزیکی و شیمیائی حراشم برر سیسرتم اقلیمری و

میباشد.

تأثیر تغییرات اجتماعی و اقتصادی جوامع بر آنها است .برر

در تحقیق دیگری پایش زمانی تغییرات  22ساله سرطح

اساس توصیه  IPCCمعتبرترین مدلهرا بررای شربیهسرازی

دریاچه ( Seyfeترشیره) ،توسرط رایرس و ایلمرایز ()2112

فرایندهای موجود در ی

سیستم اقلیمی بر اسراس افرزایش

اناام شده است .سطح دریاچه  %33شاهش را در طول ایرن

گازهرای گلخانرهای قرررار دارد .تراشنون مرردلهرای گررردش

سالها نشان میدهد .درصورتیشه رابطه تراز آب دریاچه برا

عمومی جو توسط مراشز مختلف تحقیقاتی ارائهشرده اسرت

پارامترهای جوی مانند بارش ،دما و تبخیر در همران مردت

شه از آن جمله مریتروان بره مردلهرای UKMO, GISS,

 %21شاهش را نشان میدهد .نتیاهگیری شده است شه %12

 GFDLT, GFDL, ECHAM4, CCC, PIHadCM2و

باقیمانده ،شاهش تراز آب دریاچره بره سربب فعالیرت هرای

 HadCM3اشاره شرد)مرید و مساح .)2112
خروجیهرای مردل هرای مختلرف  GCMجرو توسرط

انسانی بر روی دریاچه در همان مدت بوده است.
بررسی رابطه تغییرات جریان رودخانه با تغییر اقلیمری و برا

سررایت IPCCبرره آدرسhttp://ipcc-ddc.cru.uea.ac.uk

استفاده از تکنی های طیفی نیز توجه پژوهشگران را جلرب

قابل دسترسی است .مقیراس دادههرای تولیرد شرده توسرط

نمرروده اسررت .در ایررن رابطرره روششناسرری هانسررن و

مدلهای مختلف گردش عمومی جو متفراوت اسرت .بررای

همکاران( )2112بررای ارزیرابی ترأثیر تغییررات اقلیمری در

مثررال مرردل HadCM3قررادر اسررت دادههررای اقلیمرری را در

سررریهررای زمررانی هیرردرولو یکی برررای جنرروب غرررب

مقیاس  2/5درجه (عرض جغرافیایی) 3/65 درجره(طول

ایاالت متحده با این رویکرد ارائه گردیده است .هدف طرح،

جغرافیایی) را برای سالهای  1251تا  2122شبیهسازی شند

بررسی تأثیر این تغییرات بر روی تراز آب زیرزمینری بروده

و مرردل  ECHAM4نیررز دادههررای اقلیمرری را در مقیرراس

است .برای شمی نمودن آن ،بارنردگی و روانراب بره عنروان

 2/2125درجه  2/2125 درجه برای سال هرای  1221ترا

معرف ورودی به جریان زیرزمینی و جریان پایه رودخانههرا

2111شبیهسازی مینماید .همچنین باید توجه داشت شه بره

به عنوان معرف جریان خروجی زیرزمینی تعیین شدهاند.

دلیل اینشه مدل هرای  GCMدارای نوسرانات درونری غیرر

در تحقیقی دیگر نمدار و براوو ( ) 2112ارتبرا برین ترراز

صحیح میباشند بنابراین نمریتروان دقیقراً از دادههرای ایرن

دریاچههای  Superior, Michigan, Erieو  Ontarioرا با

مدلها استفاده شرد و ایرن دادههرا احتیراب بره تعردیلهرایی

شاخصهرای اتمسرفری TNI, PDO, NAM/AO,PNAو

دارند .بنابراین برای شاربرد دادههای مربو به مردلهرا الزم

اقلیم منطقهای (شرامل برارش روی سرطح دریاچره ،تبخیرر،

است شه آنها شوچ مقیراس شروند و از نظرر آمراری هرم

دمای هوا و جریانهای ورودی بره دریاچره از حوضرههرای

تعدیلهایی بر روی آنها اناام شوند.

دیگر) بررسی نمودند.

با توجه به اهمیت تغییر اقلیم در بحران آبی دریاچه ارومیره
در تحقیق حاضر تالشی شده است تا با بکارگیری خروجی
های مدل های گردش عمومی جو و مدل هرای داده محرور
به بررسی و شبیهسازی تراز دریاچه تحت شرایط تغییر اقلیم

مدلهای گردش عمومي جو
برای شبیهسرازی فراینردهای موجرود در یر

سیسرتم

اقلیمی مدل های متعددی ارائه گردیده است .از جمله آنهرا
میتوان به مدلهای گردش عمرومی جرو یرا  GCMاشراره
شرد .اصلی بنیادین در ایرنگونره مردلهرا فهرم و شناسرایی

پرداخته شود.
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در ایررن حوضرره رودخانرره هررای بررزر ،و شوچ ر  ،شرربکه

مواد و روشها

زهکشی به سمت دریاچه را تشکیل میدهند شره بزرگتررین

الف -معرفي منطقه
دریاچه ارومیه در شمال غربی ششور واقع شده اسرت .ایرن
دریاچه سیستم بستهای اسرت شره آب ورودی آن از طریرق
رودخانههایی شه به آن میریزند ،چشمههای درون دریاچه و
باران ریزش یافته برسطح و منراطق اطرراف آن ترأمین مری-
گردد .ولی طی فرایند تبخیر  ،مقدار قابلتوجهی آب از ایرن
سیستم خارب میگردد.
حوضه آبریز این دریاچه با مختصرات جغرافیرایی  22/6ترا
 26/53درجه طول شرقی و  35/21تا  32/31درجه عررض
شمالی از مناطق شوهستانی وسیعی تشکیلشده شره دریاچره

آنها زرینره رود و بعرد از آن سریمینه رود و گرادارچرای در
جنوب ،نازلوچای و باراندوز چای در غرب،مردوقچرای در
شرق و آجی چای در شمال شرقی دریاچه میباشند.
دریاچه ارومیه وسرعتی در حردود  5651شیلومترمربرع دارد.
تراز شف دریاچه  1222متر و تراز متوسط سطح آب دریاچه
 1262/2متر است شه دامنه نوساناتی از  1262/13تا 1262/2
متر از سطح دریرا در  31سرال اخیرر داشرته اسرت .اراضری
اطراف دریاچه بسیار شم شیب بوده و بخرشهرایی از آن در
فصل بهار زیر آب میروند.

ارومیه و دشتهای مااور آن را احاطه شرده است.

شکل  -1موقعیت دریاچه ارومیه به همراه رودخانههای ورودی به آن
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ai1 , ai 

()2

ai 1  ai

 hiتعداد رخداد بارش در  iامین فاصله را نشان

استفاده از شبکههای عصبي مصنوعي
هدف اصلی در این مطالعه شبیهسازی تغییرات تراز آب

میدهد(.)IPCC, 1996a

دریاچه ارومیه با استفاده از شبکههای عصبی مصنوعی و بر

با توجه به اهداف تحقیق ،دادههای مورد نیاز شامل دبی

اساس مهمترین عوامل مؤثر بر نوسانات تراز آب دریاچه شه

رودخانههای ورودی ،بارش و تبخیر در دوره آماری -1322

شامل دبی ورودی ،بارش و تبخیر از سطح دریاچه است.

 1351از ایستگاههای منطقه جمعآوری گردیده است .در

عصبی

انتخاب ایستگاهها سعی شده است تا جایی شه ممکن است

مصنوعی MATLABاستفاده شد .این نرمافزار امکان

از تمامی ایستگاههای آبسنای منطقه شه ورودیهای

طراحی ،یادگیری و ارزیابی شبکههای عصبی مصنوعی را

دریاچه را تشکیل میدهند ،استفاده شود.

بدین

منظور

از

جعبه

شبکه

نرمافزاری

داشته و میتواند قوانین یادگیری مختلفی را در برداشته

مقادیر تصادفی از توزیعهای نیمه تاربی با انتخاب
یکی از فاصلهها و سپس انتخاب ی

باشد.

مقدار در آن محدوده

از توزیع یکنواخت مشخص میشوند .این نوع توزیع

معرفي مدل

Lars-WG

قابلانعطاف است و میتواند تا حدودی تبدیل به تنوع

مدل  Lars-WGاز جمله مدلهای مولد دادههای
تصادفی وضع هوا است شه برای تولید مقادیر بارش ،دمای
ایستگاه تحت

بیشینه و شمینه ،تابش و تبخیر روزانه در ی

شرایط اقلیم پایه و آینده به شار میرود .مدلهای مولد
دادههای آب و هوایی عمدتاً برای دو هدف توسعهیافتهاند
شه شامل الف -تهیه میانگین سریهای زمانی دادههای
مصنوعی شبیهسازی شده با مشخصات آماری مطابق با
دادههای دیدبانیشده در ی

ایستگاه ب -فراهم شردن

میانگینهای طوالنیمدت سریهای زمانی پارامترهای
هواشناسی برای ایستگاههایی شه دارای دادههای گمشده
بوده و یا اینکه امکان دیدبانی در آناا وجود نداشته.
مبانی نظری مدل های مولد داده های هواشناسری برر اسراس
روشهای آماری نظیر زنایره مارشوف و توزیع نیمه تاربی
است .مبانی نظری مدل  Lars-WGبرر مبنرای توزیرع نیمره
تاربی قرار دارد .در این مدل برای محاسبه طول دوره تر و
خش

بارش روزانه تابش و تبخیر از توزیرع نیمره تاربری

استفاده میشود.
()1

a , a , h ;i  0,1,2,...,10

شه در ایناا  EMPی

i

i

0

=EMP

تاریخ نگاشت(هیستوگرام) با ده بازه

شدتهای مختلف بارش است.

وسیعی از شکلهای مختلف با بازههای مختلف

ai1 , ai 

شوند .فاصله

ai1 , ai 

بر اساس توزیع

قابلانتظار از رفتار متغیرهای هواشناسی است .برای تابش
خورشیدی فاصلهها بین مقادیر بیشینه و شمینه دادههای
دیدبانیشده ماهانه برابر هستند ،درصورتیشه برای طول
و تر و بارش ،اندازه فاصلهها بهتدری

سری خش

با

افزایش  ، iافزایش مییابد .در این دو مورد بهنوعی مقادیر
شوچ

به تعداد زیاد و مقادیر بزر ،به مقدار شمی وجود

دارد شه این نحوه انتخاب فاصله از ی
فواصل شوچ

دقت پائین برای

جلوگیری میشند .در ایناا رخداد بارش با

استفاده از سریهای تر و خش

مدلسازی شده است .طول

هر سری بهطور تصادفی از توزیع نیمه تاربی ماهانه خش
و تر (از جائیکه سری شروع میشود) ،انتخاب شده است.
برای ی

روز تر ،یعنی روزی با بارش بیش از صفر

میلیمتر ،مقدار بارش با به شار بردن توزیع نیمه تاربی به
دست میآید .دمای بیشینه و شمینه روزانه با بکار بردن تری
یا خشکی روز موردنظر تولید میشود .مدلسازی دماهای
بیشینه و شمینه روزانه بهصورت فرآیندی آماری با لحاظ
میانگین و انحراف معیار روزانه آنها صورت میگیرد.
مؤلفههای فصلی میانگین و انحراف معیار دما با استفاده از
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سری فوریه مرتبه سوم مدلسازی میشوند .مقادیر

باقیمانده دما نیز با استفاده از توزیع نرمال مدل میشوند.

ماهانه دوره  1351لغایت  1322استفاده شده است شه 61
درصد دادهها برای مرحله آموزش و  31درصد نیز برای

چنانچه تابش از توزیع نرمال تبعیت نکند آنگاه آن را

مرحله صحت یابی به شاربرده شد .درنهایت در شرایط

توزیع نیمه تاربی مستقل از دما مدلسازی

بهشارگیری همزمان بارندگی و دمای متوسط ماهانه به همراه

با استفاده از ی

شماره ماه موردنظر بهترین نتای بهدستآمده است( دالور،

میشود.

:)1322

نتایج

( )3

الف -شبیهسازی دبي ورودی به دریاچه
برای تخمین دبی ماهانه ورودی به دریاچه ،بر اساس

) Qt  f ( Pt ,Tt , Nt
3

شه در آن  : Qدبی ماهانه ورودی به دریاچه (  ) mدر ماه
 : P ،tبارندگی ماهانه تحت سناریوهای اقلیمی (  ) mmدر

متغیرهای اقلیمی دما و بارندگی ،از شبکههای عصبی

مرراه : T ،tمتوسررط دمررای ماهانرره تحررت سررناریوهای

مصنوعی استفاده شد .در این خصوص ،مدلهای ورودی-

اقلیمی(  ) mmدر ماه  tو  : Nشماره ماه موردنظر شره از 1

های متنوعی از دما و بارش با تأخیرهای زمانی متفاوت

تا  12به ترتیب برای ماههای انویه تا دسامبر تغییر میشند.

استفاده گردید .برای آموزش و صحت یابی از دادههای
800

Observation

400

Simulation

200

)Discharge (CMS

600

0
1350 1351 1353 1355 1356 1358 1360 1361 1363 1365 1366 1368
Year

شکل  -2مقایسه دبيهای محاسباتي و مشاهداتي مدل شبکه عصبي در مرحله آموزش
800

Observation

400

Simulation

200

)Discharge (CMS

600

0
1369 1370 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1375 1376
Year

شکل  -3مقایسه دبيهای محاسباتي و مشاهداتي مدل شبکه عصبي در مرحله صحت یابي

ب -تغییرات ماهانه دما و بارش بر اساس دادههای

در جدول( )1نحوه تغییررات مشخصرات بارنردگی و دمرا

مشاهداتي و سناریوهای تغییر اقلیم

نسربت بره سرناریوهای مختلرف تغییرر اقلریم در دورههررای
( ) 2111-2131و (  ) 2111-2121بر اساس خروجی مدل
 Lars-WGنشان داده شده است .شرکلهرای ( )2ترا ()11
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منتخب ارائهشده است.

جدول  -1مقایسه مشخصات آماری دما و بارندگي تحت سناریوهای مختلف تغییر اقلیم
دما

متوسط بارندگی ماهانه

دما

متوسط بارندگی

دما

(سانتیگراد)

(میلیمتر)

(سانتیگراد)

ماهانه (میلیمتر)

(سانتیگراد)

بازتولید شده

متوسط بارندگی ماهانه (میلیمتر)

مشخصه آماری

ایستگاه

دوره

مشاهداتی

11.73

31.46

11.67

26.37

میانگین

24.58

64.16

24.47

61.11

حداشثر

-2.30

10.35

-2.62

5.66

حداقل

8.95

15.57

9.03

15.22

انحراف معیار

11.20

30.90

11.11

28.84

میانگین

23.78

53.58

23.67

58.73

حداشثر

-2.40

5.08

-2.70

2.62

حداقل

8.82

18.08

8.94

17.88

انحراف معیار

12.39

28.36

12.25

25.68

میانگین

26.40

51.44

26.21

52.71

حداشثر

-2.20

5.03

-2.66

3.17

حداقل

9.64

14.26

9.82

14.85

انحراف معیار

خوی

ارومیه

19611990

تبریز

سناریوی تغییر اقلیم

A1B

A1B

B1

B1

A2

A2

12.97

30.32

13.27

29.81

13.28

30.06

میانگین

26.78

64.14

27.16

55.22

27.11

58.38

حداشثر

-2.41

2.46

-1.76

2.53

-1.83

3.01

حداقل

9.89

19.07

10.03

16.70

9.69

17.81

انحراف معیار

12.46

30.98

12.97

32.58

12.76

31.41

میانگین

26.02

61.99

26.78

61.37

26.25

58.29

حداشثر

-2.30

1.77

-2.41

1.88

-1.70

2.16

حداقل

9.77

20.64

9.89

21.46

9.53

20.86

انحراف معیار

12.97

28.52

12.97

30.07

12.97

29.11

میانگین

26.78

53.52

26.78

61.17

حداشثر

26.78

51.33

-2.41

4.51

-2.41

2.41

-2.41

2.98

حداقل

9.89

16.27

9.89

17.56

9.89

16.51

انحراف معیار

12.97

30.32

13.27

29.81

13.28

30.06

میانگین

26.78

64.14

27.16

55.22

27.11

58.38

حداشثر

-2.41

2.46

-1.76

2.53

-1.83

3.01

حداقل

9.89

19.07

10.03

16.70

9.69

17.81

انحراف معیار

12.46

30.98

12.97

32.58

12.76

31.41

میانگین

26.02

61.99

26.78

61.37

26.25

58.29

حداشثر

-2.30

1.77

-2.41

1.88

-1.70

2.16

حداقل

9.77

20.64

9.89

21.46

9.53

20.86

انحراف معیار

12.97

28.52

12.97

30.07

12.97

29.11

میانگین

26.78

53.52

26.78

61.17

26.78

51.33

حداشثر

-2.41

4.51

-2.41

2.41

-2.41

2.98

حداقل

9.89

16.27

9.89

17.56

9.89

16.51

انحراف معیار

خوی

ارومیه

20112030

تبریز

خوی

ارومیه

تبریز

20112060
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همانگونره شره در جردول شرماره ( )1مشراهده مریگرردد

ایستگاه تبریز ایرن رقرم برابرر 2/5میلیمترر اسرت .همچنرین

میانگین بارندگی ماهانه در سه ایستگاه خوی ،ارومیه و تبریز

میانگین ماهانه دما تحت سناریوهای مذشور به طور متوسرط

در دوره  2111-2131تحرررت سرررناریوی  B1،A2و A1B

 1/22 ، 1/22و  1/51درجررره سلسررریوس بررره ترتیرررب در

رونررد افزایشرری

ایستگاههرای خروی ،ارومیره و تبریرز در طری دوره -2131

برخوردار هستند ،بطوریکه متوسط میانگین بارندگی ماهانره

 2111افزایش خواهد داشت شه حاشی از وجود یر

رونرد

در ایستگاه خوی با توجه به نتای حاصل از سناریوهای ذشر

گرمایشی در سطح حوضه مورد مطالعه است.

نسرربت برره دوره مشرراهداتی قبررل از ی ر

میدهرد .در

همچنررین مقایسرره نتررای شرربیهسررازی سررناریوهای اقلیمرری

شده به میزان  2/11میلیمتر افزایش را نشان

ایستگاه ارومیه نیز تغییرات بارش نسبت به دوره پایه ،تحت

 B1،A2و  A1Bدر دوره  2111-2121نسررربت بررره دوره

سناریوهای  B1،A2و  A1Bبه طور متوسط  2/2میلری مترر

 2111-2131نیز نتای مذشور را تائید مینماید.

افزایش در میانگین بارش ماهانه پیش بینیشرده اسرت .و در

شکل  -4تغییرات ماهانه دما بر اساس دادههای دوره مشاهداتي و سناریوهای تغییر اقلیم در ایستگاه ارومیه 2211-2232

شکل  -5تغییرات ماهانه بارندگي بر اساس دادههای دوره مشاهداتي و سناریوهای تغییر اقلیم در ایستگاه ارومیه 2211-2232
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شکل  -6تغییرات ماهانه دما بر اساس دادههای دوره مشاهداتي و سناریوهای تغییر اقلیم در ایستگاه تبریز 2211-2232

شکل  -7تغییرات ماهانه بارندگي بر اساس دادههای دوره مشاهداتي و سناریوهای تغییر اقلیم در ایستگاه تبریز 2211-2232

شکل  -8تغییرات ماهانه دما بر اساس دادههای دوره مشاهداتي و سناریوهای تغییر اقلیم در ایستگاه ارومیه 2211-2262
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شکل  -9تغییرات ماهانه بارندگي بر اساس دادههای دوره مشاهداتي و سناریوهای تغییر اقلیم در ایستگاه ارومیه 2211-2262

شکل  -12تغییرات ماهانه دما بر اساس دادههای دوره مشاهداتي و سناریوهای تغییر اقلیم در ایستگاه تبریز 2211-2262

شکل  -11تغییرات ماهانه بارندگي بر اساس دادههای دوره مشاهداتي و سناریوهای تغییر اقلیم در ایستگاه تبریز 2211-2262

همررانطررور شرره در شررکلهررای ()11( ، )2( ، )2( ، )2

در تمامی ماه های سال نسبت به دادههای مشاهداتی افزایش

مشاهده میگرردد میرانگین ماهانره دمرا تحرت سرناریوهای

را نشرران مرریدهنررد .مقایسرره متوسررط بارنرردگی دادههررای

 B1،A2و A1Bدر دورههررای  2111-2131و 2111-2121

مشاهداتی و تغییر اقلیم در شکلهای ()11( ، )2( ، )6( ، )5
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نشان داده شده است .در ایستگاه ارومیه هرر سره سرناریوی

دسامبر میباشد .این روند در مورد ماههای انویه تا آوریرل

مورد بررسی در ماه های انویره  ،مرارس ،اشتبرر  ،نروامبر و

با شدت شمتری قابل مالحظه است شره در مامروع باعر

دسامبر نسبت به دوره پایه از روند افزایشی قابلمالحظرهای

شاهش بارندگی تحرت ترأثیر تغییرر اقلریم در آینرده منطقره

برخوردارند و در ماه آوریل هر سه سناریو بارش شمترری را

مطالعاتی شده است.

نسبت به دوره مشاهداتی نشان دادهاند شکل (.)5

ج -شبیه سازی تراز آب دریاچه ارومیره در شررای

در شررکل ( )6مقایسرره متوسررط بارنرردگی دادههررای

تغییرات اقلیم

مشاهداتی و تغییر اقلریم در دوره  2111-2131در ایسرتگاه

شبیهسازی تراز آب دریاچه ارومیه بر اساس مدل شبکه

تبریز حراشی از افررایش میرانگین برارش ماهانره در تمرامی

عصبی شه ورودیهای این مدل شامل دبی ،بارندگی و تبخیر

ماههای سال به جز ماه مرارس تحرت سرناریوی B1اسرت.

است .بدین جهت ابتدا ضررورت داشرت ترا ورودیهرا برر

سناریوی  A2در تمامی ماههرای سرال افرزایش در متوسرط

اساس اطالعات تغییرات اقلیم شبیهسازی گردند و به عبارت

بارش ماهانه را نشان داده و سناریوی  A1Bاز مراه مری ترا

دیگر ورودیهای مدل  11شبکه عصبی ،تحت سرناریوهای

سپتامبر بارش شمتری را پیشبینی شرده است.

اقلیمی ،برآورد شوند.

در ایستگاه ارومیه شکل شماره ( )2بررای دوره -2121

در مرحله بعد ،دبی ورودی به دریاچره طری  111سرال

 2111سناریوهای  B1،A2و  A1Bدر ماههای انویه ،فوریه

آینده بر اساس دادههای دما و بارندگی مربو به سناریوهای

،مارس  ،نوامبر و دسامبر افزایش و در ماه آوریل شراهش در

اقلیمی و مدل شبکه عصبی محاسبه شد .شکل دبری ورودی

میانگین بارندگی ماهانه قابلمشاهده است .همچنین بیشترین

به دریاچه تحرت سرناریوهای  A2و  B2نشران داده شرده

روند افرایش در میانگین بارش ماهانره برا توجره بره شرکل

است .با بررسی بر دبیهای شبیهسازی شرده مشراهده مری-

شرماره ( )11در ایسرتگاه تبریرز تحرت سرناریوی B1قابرل

گردد شه دبی تحت ترأثیر سرناریوهای تغییرر اقلریم رونردی

پیشبینی است بطوریکه در تمامی ماههای سال بره جرز مراه

شاهشی دارد .در این مورد نتای تحت سناریوی  A2رونرد

مارس این افزایش قابل مشاهده است.

شاهشی شدیدتری نسبت به سناریوی  B2دارد.

مقایسه متوسط بارندگی دادههای مشاهداتی و تغییر اقلیم نیز
حاشی از وجود روند شاهشی شدید در ماههای آگوسرت ترا
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شکل -12رژیم ماهانه دبي ورودی به دریاچه ارومیه طي دوره مشاهداتي وبر اساس سناریوهای اقلیمي
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بررسی اثرات تغییر اقلیم بر نوسانات تراز آب دریاچه ارومیه

با توجه به دبی محاسبه شده و همچنین استفاده از دادههرای

و شاربرد مدل شبکه عصبی تراز آب دریاچه را تا سال 2122

بارندگی و دمای برآورد شده تحت سناریوهای تغییر اقلیمی

شبیهسازی و نتای در شکل ( )13ارائهشده است.
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شکل  -13شبیهسازی تراز دریاچه ارومیه تا سال  2299تحت سناریوهای  A2و B2

از مدل

با توجه به شکل مزبور تحت سناریوی  A2حرداشثر و

بنابراین بررسی تأثیرات این عوامل شه داخلی محسوب می-

حداقل تراز دریاچه تا سال  2122به ترتیب برابر با 1265/2

گردند و عوامل خارب از سیستم شه مهمترین آن تغییر اقلریم

و  1262/2متر از سطح دریا خواهد بود .ایرن مقرادیر بررای

است ،بر تراز آب دریاچه امری ضروری به نظرر مریرسرد.

سناریوی  B2بره  1266/2و  1263/5مریرسرد .همچنرین

تحقیق حاضر تالشی برای بررسی و شبیهسازی تراز دریاچه

مشاهده میگردد شه تراز دریاچه روندی شاهشی داشرته شره

تحت شرایط اقلیمی شرح داده شده در باال بوده اسرت .در

این روند در اثر سناریوی  A2بیشتر اسرت .در ایرن حالرت

جهت نیل به این هدف تحلیلهای متفاوتی به اناام رسریده

میانگین ماهانره ترراز آب دریاچره از  1262/2مترر در دوره

شه مهمترین آنها عبارتاند از :شبیهسازی تراز آب دریاچره

 1261-2111به  1262/2متر تحت سناریوی  A2و 1265/5

بر اساس روش شبکههای عصبی مصنوعی و بررسری نقرش

متر تحت سناریوی  B2در دوره  2112-2122میرسد شره
حاشی از شاهشی چشمگیر در تراز آب دریاچه است.

جمعبندی و نتیجهگیری
دریاچه ارومیه از زیستگاههای با اهمیت ششور است .برا
توجه به تغییرات زیراد برارش در حوضره مربرو بره ایرن
دریاچه و نیز شیب شم سرواحل ،ترراز ،عمرق و سرطح ایرن
دریاچه دچار نوسانات و تغییرات زیادی است .عالوه بر این
توسعه طرحهای منابع آبی طی سالهای اخیرر و بخصروص
احداث سدهای مخزنی برر روی رودخانرههرا ،ترأثیراتی برر
ورودیها و در نتیاه ترراز آب ایرن دریاچره داشرته اسرت.

تغییرات اقلیم در نوسانات تراز آب دریاچره و در یر

افرق

 111ساله با استفاده از مدلهای GCM

نتای زیر از این تحقیق قابلارائه میباشد:
شبکه عصبی مصنوعی با ورودیهای همزمان ماهیانه دبی،متوسط بارندگی و تبخیر با دقت باالیی تراز و نوسانات آب
دریاچه ارومیه را شبیهسازی نمود.
استفاده از شبکه عصبی مصنوعی دارای شمترین حساسیتنسبت به عدم قطعیت پارامترهای ورودی به آن میباشد.
 تغییررر اقلرریم نقررش مررؤثری در شرراهش تررراز دریاچرره درسالهای آینده خواهد داشت .بر ایرن اسراس رونرد شراهش
تراز دریاچه در اثر اعمال سناریوی اقلیمی متکی بر گسترش
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